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EKOSUUNNITTELUDIREKTIIVIN VAIKUTUSARVIO SUOMESSA 

1 Esipuhe 
 
Työn tavoitteena on arvioida Energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaati-
muksista annetun direktiivin (ekosuunnitteludirektiivi) energiavaikutuksia Suomessa. Työn on rahoittanut työ- 
ja elinkeinoministeriö. Työn on koordinoinut Motiva Oy ja arviointityön tekijät ovat olleet vuonna 2013  TTS 
Tutkimus, Technetium Consulting ja Pöyry Finland Oy. Yhteenvedossa on mukana myös vuonna 2011 Suo-
men lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n tekemä selvitys ”lämpöpumput” sekä vuonna 2012 tehdyt selvitykset 
kohdevalaisimista (Pöyry Oy), kuivausrummuista (TTS Tutkimus) ja vesipumpuista (Pöyry Oy). Kaikki selvi-
tykset on liitetty tähän yhteenvetoon, joka korvaa aiemman vuonna 2009 tehdyn yhteenvedon. 

2 Työn rajaukset ja arviointitapa 
 
Ekosuunnitteludirektiivi itsessään on puitedirektiivi ja yksityiskohtaiset täytäntöönpanomääräykset annetaan 
komission asetuksin. Tarkasteluun otettiin mukaan tuoteryhmät, joissa tuoteryhmäkohtainen asetus tai ase-
tusluonnos oli olemassa tai joissa komission käynnistämät taustaselvitykset olivat valmistuneet työn käynnis-
tyessä keväällä 2013.  Vuoden 2009 vaikutusarvioissa mukana olleiden laiteryhmien vaikutusarviot päivitet-
tiin, ja tarkastelua on täydennetty vuosina 2011-2012 tehdyillä uusilla arvioilla.. 
 
Asetusten (tai niiden puuttuessa taustaselvitysten) tilanne on esitetty taulukossa 1.  
 
Tarkastelun aikajänteenä oli vuosi 2020. Tarkastelut pyrittiin pääsääntöisesti suorittamaan seuraavalla taval-
la: 

o Arvioitiin laitteiden yleisyys tarkastelujakson alussa. 
o Arvioitiin laitteiden energiankulutus tarkastelujakson alussa. 
o Arvioitiin ns. normaalikehitys eli miten laitekanta ja sen energiankulutus kehittyisi vuoteen 2020 

mennessä ilman direktiivin asettamia määräyksiä 
o Arvioitiin direktiivin myötä tapahtuva energiatehokkuuden paraneminen normaalikehitykseen verrat-

tuna asetuksen, asetusluonnoksen tai taustaselvityksen perusteella. 
 
Selvitysten lähtökohdat, asetusten ja taustaselvitysten sisältö, käytetyt lähtötiedot, arviointimenetelmät ja 
tulokset on kuvattu tarkemmin liitteenä olevista eri tuoteryhmiä koskevista raporteista.  
 
Taulukko 1. Tarkastellut tuoteryhmät  
 

Tuoteryhmä 
Taustaselvitysten ja määräysten tilanne 
18.11.2013 

Tietokoneet ja tietokonepalvelimet Asetus astui voimaan heinäkuussa 2013 
Televisiot Asetus astui voimaan elokuussa  2009 
Kotitalouksien kylmälaitteet Asetus astui voimaan elokuussa 2009 
Astianpesukoneet Asetus astui voimaan joulukuussa 2010 
Pyykinpesukoneet Asetus astui voimaan joulukuussa 2010 
Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteet Asetus astui voimaan elokuussa 2009 
Televisiot Asetus astui voimaan elokuussa 2009 
Yksinkertaiset digisovittimet Asetus astui voimaan helmikuussa 2009 

Valaistus kotitalouksissa 
Asetus astui voimaan huhtikuussa 2009. Asetusta 
muutettiin syyskuussa 2013 

Kohdevalaistus Asetus astui voimaan tammikuussa 2013 
Ulkoiset teholähteet Asetus astui voimaan huhtikuussa 2009 

Lepovirrat (stand-by) 
Asetus astui voimaan tammikuussa 2009, Asetusta 
muutettiin syyskuussa 2013 

Verkkovalmiustilat Taustaselvitys Sääntelykomitea maaliskuu 2013 

Lämmityskattilat (öljy, kaasu, sähkö) 

Ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimuksia ei 
ole vielä asetettu. Kattiloille on voimassa Rakenta-
mismääräyskokoelman osa D7 Kattiloiden hyö-
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Tuoteryhmä 
Taustaselvitysten ja määräysten tilanne 
18.11.2013 
tysuhdevaatimuksista. Lämmityskattiloiden osalta 
ei tässä yhteydessä esitetä vaikutusarviota 

Käyttöveden lämmittimet ja varaajat Asetus astui voimaan elokuussa 2013 
Tilalämmittimet ja yhdistelmälämmittimet Asetus astui voimaan elokuussa 2013 

Kiertovesipumput 
Asetus astui voimaan elokuussa 2009. Asetusta 
muutettiin heinäkuussa 2012 

Vesipumput Asetus astui voimaan heinäkuussa 2012 
Puhaltimet Asetus astui voimaan huhtikuussa 2011 
Sähkömoottorit Asetus astui voimaan elokuussa 2009 
Valaistus palvelusektorilla (tie- ja katuvalaistus sekä 
muu aluevalaistus; toimistovalaistus) 

Asetus astui voimaan elokuussa 2009. Asetusta 
muutettiin toukokuussa 2010 

Huoneilmastointilaitteet ja tuulettimet Asetus astui voimaan maaliskuussa 2012 
Kuivausrummut Asetus astui voimaan lokakuussa 2012 
Imurit Asetus astui voimaan heinäkuussa 2013 

3 Keskeiset tulokset laiteryhmittäin 
 
Ekosuunnitteludirektiivin säästövaikutukseksi tarkastelluissa tuoteryhmissä arvioitiin yhteensä 4 320 GWh/a 
vuonna 2020 (ks. taulukko 2). Suurimmat säästöt saadaan puhaltimissa ja vesipumpuissa. 
 
Kotitalouksille direktiivin tuomaksi säästöksi normaalikehitykseen verrattuna saatiin noin 1 770 GWh/a vuon-
na 2020. Kotitalouksien osalta suurimmat säästöt tulevat arvioiden mukaan verkkovalmiustiloja ja ulkoisia 
tehonlähteitä koskevista asetuksista. 
 
TTS:n osuudessa laskettu Ekosuunnittelu-skenaarion säästö normaalikehitykseen verrattuna tarkastelluilla 
laiteryhmillä on noin 365 GWh/a vuonna 2020. Kotitalouksien valaistuksen sähkönkulutukseen Ekosuunnitte-
lu-direktiivin (EuP) vaikutus on suurin. Kotitalouskoneista pyykinpesukoneiden ja astianpesukoneiden osalta 
EuP-direktiivin säästövaikutus normaalikehitykseen verrattuna on pieni Suomessa. Näiden laitteiden osalta 
EuP-direktiivi lähinnä vahvistaa nykyistä kehityssuuntaa. Televisioiden energiatehokkuuden parantuminen 
on ollut niin nopeaa, ettei ekosuunnitteludirektiivillä ole säästövaikutusta vuoteen 2020 mennessä. 
 
Valmius- ja poispäältä –tilojen osalta ekosuunnitteluskenaarion säästö normaalikehitykseen arvioitiin 165 
GWh:ksi vuodessa vuonna 2020. Verkkovalmiustilan osalta ekosuunnitteludirektiivin vaikutukseksi arvioitiin 
344 GWh/a, josta valtaosa (n. 300 GWh/a) arvioitiin johtuvan pelikonsoleista, joiden nykyisen verkkovalmius-
tilan sähkönkulutuksen arvioitiin olevan jopa 100 W. 
 
Kotitalouksien kohdelamppujen ja valaisimien lukumääristä ei ole saatavilla luotettavaa tietoa. Valaistustek-
niikka on kehittynyt ekosuunnitteluvaatimuksia nopeammin, ja energiankulutuksen arvioitiin laskevan vuoden 
2006 0,50 terawattitunnista 0,37 terawattituntiin vuoteen 2020 mennessä. Valaistustekniikan ekosuunnittelu-
vaatimuksia nopeampi kehittyminen on laskenut myös ekosuunnitteludirektiivin laskettuja säästövaikutuksia 
kotitalouksien muussa valaistuksessa vuonna 2009 tehtyyn arvioon verrattuna. 
 
Palvelusektorin valaistuslaitteiden ekosuunnitteludirektiivin vaikutusta on esitetty kahdella eri laskelmalla. 
Monimetallivalaisimien ja loistevalaisimien yleistymisen ja tehokkuuden parantumisen ansiosta ekosuunnitte-
ludirektiivin mukaisesti, on mahdollista saavuttaa säästöä 5-7 % palvelusektorin valaistuksen energiankulu-
tuksessa huolimatta lamppujen kokonaismäärän lisääntymisestä. Suomen tasolla tämä tarkoittaa kolmella 
skenaariolla laskettuna palvelusektorilla valaistuksen loppukulutusta 2,23–2,28 TWh/a vuonna 2020, kun 
normaalikehitys johtaisi loppukulutukseen 2,34 TWh/a. Tekniikan uudistumista rajoittaa nykyisten palve-
lusektorin valaisimien pitkä keskimääräinen käyttöikä, joka on arviolta yli 20 vuotta. Jos lisäksi otetaan huo-
mioon ledien yleistyminen, olisi lisäksi mahdollista säästää 5-7 % sijasta noin 15 % kokonaisenergiassa, 
mikä tarkoittaisi Suomen palvelusektorilla valaistuksen loppukulutusta 1,904 TWh/a vuonna 2020. 
 
Tietokoneiden ja servereiden osalta arvioitiin määrät, paremman arvion puuttuessa, 2 %:ksi EU27:n tietoko-
neiden määrästä ja energiansäästövaikutukset samoin pohjautuen EU:ssa tehtyihin arvioihin. Servereiden ja 
datakeskusten osalta Suomi on viime aikoina lisännyt kiinnostusta useiden yritysten palvelinkeskusten sijoi-
tuspaikkana, mikä tekee ennusteen tekemisen entistä vaikeammaksi. 
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Ulkoiset tehonlähteet osalta Suomen osuutta on, luotettavien määräarvioiden puuttuessa, tarkasteltu EU27-
arvion avulla, siten että Suomen osuus edustaa 2 % ko. kulutuksesta ja ekosuunnitteludirektiivin säästöistä. 
Näillä lähtöarvoilla arvioiden Suomen osuudeksi säästöissä tulee vuonna 2020 380 GWh/a. 
 
Kiertovesipumput (akselitiivisteettömät kiertovesipumput eli märkämoottoripumput) ovat pumppuja, joita käy-
tetään yleisesti lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien pumppuina. Arviossa on huomioitu erilaiset pumpputyypit 
ja niiden tilastoitu ja oletettu myynti sekä rakentamisen huomattava hiljentyminen. Valtaosa 97 GWh/a:n 
energiansäästövaikutuksesta tulee korjausrakentamisen yhteydessä tehtävistä pumpunvaihdoista. 
 
Vesipumppujen osalta ei ollut käytettävissä luotettavaa arviota pumppujen määrästä, vaan arviona käytettiin 
Suomen osuutta, n. 2 %, koko EU:n vesipumppukannasta. Vuodelle 2020 säästövaikutuksiksi arvioitiin 
680 GWh/a. 
 
Puhaltimien energiansäästölaskelmaan liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä johtuen tilastoinneissa käy-
tettävistä luokitteluista. Kuitenkin laskelmien perusteella puhaltimilla on huomattava energiansäästöpotenti-
aali. Tässä arvioinnissa on otettu huomioon vain soveltamisalaan kuuluvat puhaltimet ja niiden tilastoitu ja 
arvioitu myynti vuosittain. Vuoden 2020 vaikutukseksi arvioitiin 1215 GWh/a, josta yli 90 % saadaan uudis-
asennuksissa. Korjausasennuksissa tehtävillä puhaltimien vaihdoilla olisi saatavissa huomattavaa lisäsääs-
töä. 
 
Sähkömoottoreiden osalta vaikutuksia arvioitiin ekosuunnitteludirektiivin taustaselvityksessä esitellyillä kol-
mella eri skenaariolla. Vuonna 2020 säästöt olivat, skenaarioiden mukaan, 368-529 GWh/a. 
 
Suomen varsin kylmät ilmasto-olosuhteet luonnollisesti vaikuttavat siihen, että huoneilmastoinnin (jäähdytyk-
sen) volyymi, energiankulutus ja säästöpotentiaali ovat erittäin pienet verrattuna väkirikkaisiin, lämpimiin 
Etelä-Euroopan maihin. Suomen osuus huoneilmastoinnissa on noin 0,3 % EU-25:ssä. Suomessa ilmastoin-
tilaitteet yleistyvät kovaa vauhtia lämmityslaitteina, ilmalämpöpumppuina. Ekosuunnitteludirektiivin muka-
naan tuoma laitteiden käytön tehostuminen parantaa myös näiden lämpökerrointa ja sen myötä pienentää 
energian kulutusta. Vuotuisen lämpökertoimen paraneminen 0,5 yksiköllä keskimäärin koko asennuskannal-
le on epärealistisen iso lyhyellä tähtäimellä, mutta kuvaa säästöpotentiaalia. Vuoden 2010 Suomen säästö-
potentiaali 0,2 TWh/a verrattuna EU-25:n 44 TWh/a on kovin pieni, mutta on hyvin ymmärrettävä jäähdytys-
tuotteille Suomen ilmastossa. Suomen säästöpotentiaali vuodelle 2020 kasvaa tasolle 0,3 TWh/a, sillä ilma-
lämpöpumppujen määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan. 
 
Kaikki markkinoilla olevat sekä sähkö- että polttoainekäyttöiset vedenlämmittimet täyttävät jo vaatimukset, 
jotka tulevat voimaan 2 ja 4 vuotta asetuksen voimaantulosta. Näin ollen asetuksella ei ole Suomessa ener-
giansäästövaikutuksia. Viiden vuoden jälkeen kokojen XXL – 4XL vaatimukset nousevat yli 60 %, joka vas-
taa sähkökäyttöisellä lämmittimellä yli 150 % hyötysuhdetta (johtuen sähkönkulutukselle asetuksessa määri-
tettyä tehokkuuskerrointa 2,5, joka vastaa sähköntuotannon hyötysuhdetta 40 %). Käytännössä asetus kiel-
tää silloin sähkökäyttöiset vedenlämmittimet ja varaajat näissä kokoluokissa, mutta kaikki polttoainekäyttöiset 
kelpaavat edelleen. Sähköä voidaan käyttää tuolloin veden lämmittämiseen vain erilaisissa lämpöpumppu-
sovelluksissa. Käytännössä erillisiä lämpöpumppuja veden lämmittämiseen ei ole olemassa, joten todennä-
köisimmin asetus johtaa siirtymiseen yhdistelmälämmittimiin tai usean pienemmän varaajan hankkimiseen 
yhden suuremman sijasta. 
 
Tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien osalta ekosuunnitteludirektiivin vaatimukset ovat löysemmät kuin 
näitä koskevat aiemmat määräykset, eikä asetukselle voida laskea säästövaikutuksia. 
 



    MUISTIO   4 (4) 
 
 
 
Ilkka Hippinen    30.12.2013 
 
 
Taulukko 2. Yhteenveto tuloksista 2020 
 
Tuote tai tuoteryhmä Ekosuunnitteludirektiivin 

energiansäästövaikutus 2020 
GWh/a 

Astianpesukoneet 13 
Pyykinpesukoneet 7,5 
Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteet 75 
Televisiot 0 
Yksinkertaiset digisovittimet 8,3 
Valaistus kotitalouksissa 182 
Kohdevalaistus 0* 
Tietokoneet ja palvelimet 200 
Ulkoiset teholähteet 380 
Valmius ja poispäältä-tilat (stand-by) 165 
Verkkovalmiustila 344 
Käyttöveden lämmittimet ja varaajat 0 
Tilalämmittimet ja yhdistelmälämmittimet 0 
Kiertovesipumput 97 
Vesipumput 680 
Puhaltimet 1215 
Sähkömoottorit 452 
Valaistus palvelusektorilla (tie- ja katuvalaistus sekä muu alue-
valaistus; toimistovalaistus) 110 

Huoneilmastointilaitteet ja tuulettimet 300 
Kuivausrummut 13 
Imurit 81 
Kaikki yhteensä 4 321 
Kotitaloudet yhteensä 1 767 
*Tekniikan kehityksen myötä perusura (oletettu sähkönkäyttö) tuo nopeammin säästöä kuin ekosuunnitteludirektiivi vaikuttaa 
 

 
 
Liitteet 
 
TTS Tutkimus: Ecodesign-direktiivin vaikutusten arviointi 
TTS Tutkimus: Ecodesign-direktiivin vaikutusten arviointi: Kotitalouksien kuivausrummut 
Technetium Consulting: Ekosuunnitteludirektiivin vaikutusten arviointi: Puhaltimet 
Technetium Consulting: Ekosuunnitteludirektiivin vaikutusten arviointi: Akselitiivisteettömät kiertovesipumput 
Pöyry Oy: Ekosuunnitteludirektiivin vaikutusten arviointi – Käyttöveden lämmittimet ja varaajat 
Pöyry Oy: Ekosuunnitteludirektiivin vaikutusten arviointi – Tilalämmittimet ja yhdistelmälämmittimet 
Pöyry Oy: Ekosuunnitteludirektiivin vaikutusten arviointi – Palvelusektorin valaistustuotteet 
Pöyry Oy: Ekosuunnitteludirektiivin vaikutusten arviointi – Kotitalouksien valaistuslaitteet II (kohdelamput ja 
valaisimet) 
Pöyry Oy: Ekosuunnitteludirektiivin vaikutusten arviointi – Vesipumput 
Pöyry Oy: Ekosuunnitteludirektiivin vaikutusten arviointi – Tietokoneet ja palvelimet 
Pöyry Oy: Ekosuunnitteludirektiivin vaikutusten arviointi – Ulkoiset tehonlähteet 
Pöyry Oy: Ekosuunnitteludirektiivin vaikutusten arviointi – Sähkömoottorit 
Suomen lämpöpumppuyhdistys ry: Ekosuunnitteludirektiivin vaikutusten arviointi: Huoneilmastointilaitteet ja 
huonetuulettimet 
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